
 قابل توجه مسافرین کشور روسیه

 فرم تعهد

 با آرزوی سفری خوش برای شما

 مسافرانی که با ویزای توریستی عازم روسیه میباشند.برای نکات بسیار مهم، 

بدلیل افزایش مراقبت های امنیتی و پلیس فرودگاهی کشور روسیه ، چنانچه مسافرین گرامی نکات زیر را رعایت نفرمایند 

 مشکالت عدیده ای از جمله جریمه نقدی و حتی اخراج از روسیه مواجه شوند.ممکن است با 

بنابراین نام هتل خود را دقیقا به خاطر بسپارید تا در صورت رای ایندسته از مسافرین الزامی است باقامت در هتل الف( 

فرودگاه ن در مواجهه با پلیس و همچنی همراه داشته باشیدخود را در طول سفر  واچر هتلسوال بدون مکث پاسخ دهید ، 

ار بیان مطالبی نظیر دیدار آشنایان ، تجارت ، مسائل پزشکی و غیره خودداری فرمائید . دلیل شما برای مسافرت به روسیه 

میباشد، این نوع ویزا به هیچ وجه قابل تمدید نیست نتیجتا قبل از خاتمه اعتبار صرفا توریستی و بازدید از اماکن دیدنی 

 کشور روسیه را ترک نمایید ضمنا رجیستر یا ثبت اقامت در روسیه الزامی میباشد .ویزا 

نابراین مدت اقامت شما نیز طبق ویزا و بلیط میباشد و بویزای توریستی طبق تاریخ بلیط صادر میگردد ب(مدت زمان 

 اجازه اقامت بیش از آن را ندارید .

هم مرز با دریای ژاپن و هم مرز با اروپا وشهرهای نظامی نظیر چچن  ج(از سفر به شهرهای غیر توریستی مانند شهرهای

 جدا خودداری فرمائید .

ه به کشورهای قصد خروج غیر قانونی از روسی د( در صورتیکه مسافر هر گونه عمل غیر قانونی و خالف قوانین روسیه و یا

وارده به شرکت شود پرداخت تمامی خسارت  چه موفق به خروج شود و چه در حین فرار دستگیر دیگر را داشته باشد 

به عهده آژانس در خواست  تکتاز دفتر خدمات مسافرتی و کلیه ضرر و زیان وارده به دالر (01111حداقل )دعوت کننده 

ضمانت های الزم نتیجتا آژانس های همکار برای جلوگیری از مشکالت این چنینی لطفا  .  کننده و یا شخص مسافر میباشد

 مسافران خود دریافت نمایند . از را

ه( ویزای شما به صورت قانونی از سفارت روسیه اخذ میگردد با این حال داشتن ویزا شرط کافی برای ورود به روسیه 

 نمیباشد .

با صالحدید پلیس فرودگاه میسر میباشدو آژانس تکتاز پس از ارائه توضیحات کامل که در باال ذکر ورود شما 

 را مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و حق هر گونه اعتراض از مسافر و یا آژانس درخواست کننده ویزاگردیدهیچگونه 

 .سلب مینماید

ویزا  اینجانب............................... کلیه مندرجات باال را کامال مطالعه نموده و با آگاهی کامل از قوانین فوق اقدام به اخذ 

 ادعا و اعتراضی نخواهم داشت . و هیچ گونهمینمایم .

 و مالقات شما را در سفرهای آتی میباشد. هدف ما جلب رضایت و فراهم آوردن سفری امن و مطمئن

 

 :امضا مسافر یا نماینده ایشانمهر و امضا مدیریت آژانس :                                                                    

 



 لطفاً فرم زیر به زبان فارسی پر شود

  نام و نام خانوادگی

  آدرس منزل 

  + شغل و سمت شغلیآدرس محل کار 

ماره تماس محل کارش منزلشماره تماس  تلفن همراهشماره    

   


